1.

Az infernoburgers.hu weboldalon, illetve az Inferno Burgers mobiltelefonos applikációján keresztül való
vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a megrendelés során közigazgatásilag Szegedhez és környékéhez tartozó
érvényes szállítási címet jelöljön meg. A megrendelt termék(ek) vételárán felül a Vásárló köteles a
kiszállítási költséget is megfizetni a Szolgáltató részére. A kiszállítási költséget a szállítási cím alapján
határoztuk meg:




Szeged: körtöltésen belül 300 Ft
Szeged és környéke: körtöltésen kívül 500 Ft

2.

Bankkártyával történő vásárlás esetén a szállítás további feltétele, hogy a Vásárló a megrendelt termék(ek)
vételárát és kiszállítási díját előre kifizesse.

3.

A termékek weboldalon feltüntetett ára csomagolási egységenként 60 Ft-os csomagolási költséget tartalmaz.

4.

Minimális rendelési összeg 1500 Ft.

5.

A termék(ek) megrendelésekor / a szállítási cím(ek) megadása során kérjük, hogy a Vásárló adja meg
telefonszámát is, így szükség esetén a Szolgáltató, illetve megbízott szállítója telefonon is kapcsolatba tud
lépni a Vásárlóval.

6.

A kiszállítások teljesítését átlagosan 60 percen belül vállaljuk. Ettől eltérő ( hosszabb) szállítási idő esetén
Szolgáltató a Vásárlóval telefonon keresztül kapcsolatba léphet, hogy tájékoztatást adjon a várható
kiszállítási időpontról és rákérdezzen, hogy Vásárló vásárlási szándéka továbbra is fennáll-e. Szolgáltató
kizárja a felelősségét a szállítás várható időtartamának elhúzódása miatt abban az esetben, ha a szállítási
késedelem a Szolgáltató működési körén kívül álló okból – így különösen szélsőséges időjárási viszonyok,
nagyszámú megrendelések – miatt következik be.

7.

Amennyiben a kiszállítás meghiúsul (pl. senki nincs a címen az átvételhez, szállítási cím rosszul / hiányosan
lett megadva), akkor Szolgáltató vagy Szolgáltató megbízott szállítója felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval.
Amennyiben a kiszállítás a Vásárló hibája miatt minősül sikertelennek, a megrendelés újbóli kézbesítésére a
szállítási költség újbóli felterhelése mellett van csak lehetőség.

8.

A weboldalon, mobiltelefonos applikáción vagy a telefonon keresztül érkező rendelésleadás:
Hétfő – szombat: 11:00 – 23:45
Vasárnap: 11:00 – 22:45
A fentiektől eltérő időpontban rendelésleadás nem lehetséges.

9.

A weboldalon keresztül leadott rendelések esetén a Vásárló a rendelésleadást követően a regisztráció során
megadott email címére a megrendeléséről automatikus visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolásban
szereplő tételekkel kapcsolatban kérdése vagy kérése merül fel, javasoljuk, hogy hívja fel valamelyik
éttermünket ahelyett, hogy új megrendelést adna le. A rendelés teljesítését Szolgáltató szintén email
formájában jelzi a Vásárló felé.

10. A Vásárló elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a terméket nem a megrendelést leadó
személy veszi át, ha egyébként a Szolgáltató a terméket a megjelölt szállítási címen adta át, ill. a szóban forgó
személy a szállítási költséggel növelt vételárat számára megfizette.
11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállítási feltételeit bármikor (akár egy adott időszakra vonatkozóan is)
megváltoztassa. A változtatások kizárólag a jelen Szállítási feltételekben történő közlést követően lépnek
csak életbe.

